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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งคลา้ 

อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับึงกาฬ 

 

 



การถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย ์

จาก....กรมพฒันาธุรกจิการคา้   สู.่....องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 

ความเป็นมา  

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ไดเ้ร่ิมถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบยีนพาณิชย ์ตามพระราชบญัญตัิทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 

ใหแ้ก่องคก์าร บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)เมอืงพทัยา และกรุงเทพมหานคร  ตัง้แต่วนัที่ 6 ตุลาคม 2546 เฉพาะการจดทะเบยีน

พาณิชยใ์นกิจการ คา้ที่เป็นพาณิชยกิจการบางประเภท และในปี 2551 ไดถ้่ายโอนงาน จดทะเบยีนพาณิชย ์ครบทุกประเภท

พาณิชยกิจให ้อบจ.เมอืงพทัยา  และกรุงเทพมหานคร โดยในภูมภิาค ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที่ 28 พฤษภาคม 2551 และในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2551  

  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ไดก้ าหนดเป้าหมายทีจ่ะถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบยีนพาณิชย ์จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

(อบจ.) ไปสู่เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล(อบต.) ท ัว่ประเทศ ในตน้เดอืนมกราคม 2554 ซึง่การโอนถ่ายภารกิจดงักล่าว 

จะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการยื่นจดทะเบยีนพาณิชย ์ประหยดัเวลา ค่ าใชจ้่ายในการเดินทาง และ

ผูป้ระกอบการสามารถน าหลกัฐานการจดทะเบยีนพาณิชยไ์ปใชใ้นการท าธุรกรรมได ้
 

ผูมี้หนา้ที่จดทะเบียนพาณิชย ์ 

ผูม้หีนา้ทีจ่ดทะเบยีนพาณิชย ์คือ บคุคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หา้งหุน้ส่วนสามญั) หรือนิตบิคุคลรวมทัง้นิติ

บุคคลที่ต ัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตัง้ส านกังานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการคา้อนัเป็นพาณิชยกิจตามที่

กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
 

กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
ผู้ประกอบกิจการค้าดังต่อไปนี้จดทะเบียนพาณิชย์  คือ  
1. การทำโรงสีข้าวและการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร  
2. การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง  
3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเก่ียวกับสินค้า  
4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้  
5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทางการขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดย

รถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับ แลกเปลี่ยน
หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน  การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนาและการโรงแรม 

6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ ดีวีดี  หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง  

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี  
8. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริหาร

อินเทอร์เน็ต การให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  

9.การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต  
10.การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  
11.การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  

 



12.การให้บริการตู้เพลง  
13.โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก  การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์

จากงาช้าง  
 

ในกรณีผู้ประกอบกิจการค้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด ประกอบกิจการค้าตาม 
(1) – (5) จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากประกอบกิจการค้า ตาม (6) – (13) ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ด้วย 

 
สถานที่จดทะเบียน  
1.ผู้ประกอบกิจการค้าท่ีมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง  กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานเขตท่ีสำนักงานแก่งใหญ่ของกิจการค้าตั้งอยู่  
2.ผู้ประกอบกิจการค้าท่ีมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล หรือ อบต.  ที่กิจการค้าของ
ตนเองตั้งอยู่ เมื่อได้มีประกาศแต่งตั้งเทศบาล/อบต.  เป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือน   
มกราคม 2554 เป็นต้นไป  
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งานท่ีใหบ้ริการ  การจดทะเบยีนพาณิชย ์

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 

ขอบเขตใหบ้ริการ   ผูป้ระกอบพาณิชยกิจทีม่ทีีต่ ัง้ส  านกังานในเขตพื้นทีต่ าบลบุ่งคลา้ สามารถยื่นค าขอจดทะเบยีนพาณิชย ์ 

                       ณ ส านกังานพาณิชยอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้  

สถานท่ี/ช่องทางการใหบ้ริการ    ส านกังานปลดั โทรศพัท ์042499193 และกองคลงั โทรศพัท ์042499057 

ระยะเวลาการเปิดใหบ้ริการ    วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดราชการและวนัหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

       เวลา 08.30 – 16.30  น. 

ขัน้ตอนและระยะเวลาใหบ้ริการ 

ขัน้ตอน ผูด้ าเนินการ 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยื่นค าขอจดทะเบยีน/กรอกเอกสารต่างๆ 

   (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

2. ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอจดทะเบยีนพาณิชย ์

   (ระยะเวลา 5 นาท)ี 

3. จดัท าใบทะเบยีนพาณิชยผ์่านระบบอเิลคทรอนิกส ์

    (ระยะเวลา 10 -20 นาท)ี 

4. ช าระค่าธรรมเนียม พรอ้มรบัใบเสร็จรบัเงนิ 

   (ระยะเวลา 5 นาท)ี 

5. เสนอผูม้อี  านาจอนุมตัลิงนามใบทะเบยีนพาณิชย ์

   (ภายในระยะเวลา 0.5 วนั) 

ประชาชน 

 

เจา้หนา้ที ่

 

เจา้หนา้ที ่

 

ประชาชน 

 

เจา้หนา้ที ่

  

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย ์

1. ส าเนาบตัรประชาชนของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ     จ านวน 1 ฉบบั 

2. ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ     จ านวน 1 ฉบบั 

3. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมไิดเ้ป็นเจา้ของบา้นตอ้งแนบเอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

3.1 ส าเนาบตัรประชาชนเจา้ของบา้น      จ านวน 1 ฉบบั 

3.2 ส าเนาทะเบยีนบา้นเจา้ของบา้น      จ านวน 1 ฉบบั 

3.3 ส าเนาสญัญาเช่าบา้น       จ านวน 1 ฉบบั 

 

 



อตัราค่าธรรมเนียม 

 การจดทะเบยีนพาณิชยต์อ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามประเภทของการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จดทะเบยีนพาณิชยต์ ัง้ใหม่   50  บาท 

2. จดทะเบยีนพาณิชยเ์ปลีย่นแปลงรายการการจดทะเบยีน ครัง้ละ 20 บาท 

3. จดทะเบยีนพาณิชยเ์ลกิประกอบการพาณิชยกิจ   20  บาท 

4. ขอออกใบแทนใบทะเบยีนพาณิชย ์ ฉบบัละ 30 บาท 

5. ขอตรวจเอกสารของผูป้ระกอบพาณิชยกิจต่อรายหนึ่ง ครัง้ละ 20 บาท 

6. คดัส าเนาและรบัรองเอกสารของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ(หนึ่งค าขอคิดเป็นหนึ่งฉบบั) ฉบบัละ 30 บาท  

************** 


